CONSELHO BRASILEIRO DO CÃO FUNCINAL
Filiado a Confederação Brasileira de Cinofilia

CÃO ASSISTENTE
São cães de inclusão para auxílio em diversas atividades

Os cães de assistência são fundamentais para auxiliar pessoas com deficiência em sua rotina,
trazendo mais autonomia, liberdade, confiança e principalmente, companheirismo. Eles são
extremamente sociáveis, adoram pessoas e outros cães, sabem conviver muito bem em qualquer
ambiente e em diversas situações. São dóceis, não podem apresentar nenhum sinal de agressividade
e em atividade, permanecem tranquilos e focados. Respondem aos comandos de obediência básicos
como o Senta, Deita, Fica, Junto, Aqui, Entra, Sai, Sobe, Desce e outros comandos indispensáveis
de acordo com as necessidades, para as tarefas que beneficie a pessoas com deficiência.
O treinamento destes animais, é específico e preciso, cada etapa deve ser seguida respeitando o
tempo de aprendizado do cão, e o seu bem-estar. As etapas vão desde a seleção genética do cão, a
passagem por famílias socializadoras que são fundamentais em seu primeiro ano de vida, até a
formação e o desenvolvimento da dupla,
Alguns exemplos de cães de assistência

Cães-Auxiliar
Só a pessoa com deficiência de mobilidade sabe ao certo como é se locomover em uma cadeira de
rodas, pegar ônibus, metrô, achar uma vaga exclusiva de estacionamento adequada e desocupada,
abrir e fechar portas ou pegar a chave que caiu no chão etc.
Cães-Ouvintes
Já pensou como seria se você não percebesse que está recebendo uma ligação importante ou que
está correndo risco de vida porque o alarme de incêndio tocou e você não ouviu? Os Cães-Ouvintes
são sem sombra de dúvida fundamental para este tipo de necessidade
Cães-Autistas
Está comprovado que o laço afetivo que se acaba formando entre uma criança autista e cão, é tão
grande e forte, que um não se pode separar do outro e que melhora, em grande medida, o estado de
ânimo e a saúde da criança.
Cães-Guias
É difícil entender o que uma pessoa com deficiência visual, completa ou parcial, sente. Podemos
fechar nossos olhos por minutos e tentar imaginar como seria, mas quando os primeiros obstáculos
aparecem, logo abrimos os olhos e tudo se resolve.

Cães–Asilos Esse tipo de terapia é usado para ajudar pessoas com deficiências, doença de
Alzheimer, depressão. A terapia com cães apresenta diversos benefícios físicos, psicológicos e
sociais, a utilização da terapia com cães como recurso terapêutico vem se tornando uma prática cada
vez mais comum.

Cães–Terapia
Este tipo de terapia tem sido usado com muito sucesso para tratar pessoas que sofrem de diferentes
problemas. Entre eles, os distúrbios emocionais e comportamentais, como TDAH, estresse,
ansiedade ou depressão; vícios ou alterações psíquicas e neurológicas, como a doença de Alzheimer.
E também para distúrbios do espectro autista, doenças venéreas como a AIDS ou com pessoas
dependentes e idosas.

Ficando determinado pelos membros do CBCF Conselho Brasileiro do Cão
Funcional, que cães em fase de treinamento, ou mesmo prontos, mas que ainda não prestam
serviços a nenhuma instituição, terão que fazer provas especializadas de acordo com a modalidade
que irá trabalhar, provas quais estão sendo elaboradas e logo disponibilizaremos. No entanto,
cientes de que temos cães que já trabalham e prestam um grande serviços a sociedade, não
poderíamos deixar de valorizar o trabalho de seu treinadores, proprietários e dos próprios cães.,
sendo assim, nos sendo encaminhado ofício da instituição responsável, confirmando que
determinado cão trabalha a mais de 12 (doze ) meses, sem nenhuma incidência, servirá para este
conselho como prova de aptidão, mediante a confirmação destas instituições, tais como: casa de
idosos, hospitais, clinicas, escolas, creches, institutos e federações, onde além de constar no
pedigree do animal sua função dentro da modalidade que trabalha , receberá um certificado de
homologado da CBKC- Confederação Brasileira de Cinofilía, e do CBCF Conselho Brasileiro do
Cão Funcional, o que abrirá mais portas para este magnifico trabalho que são os CÃES
ASSISTENTES.

